
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ش.م.ك. )عامة( - شركة األرجان العالمية العقارية
 وشركاتها التابعة
 دولة الكويت

 المكثفةالمعلومات المالية المرحلية المجمعة 
 2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

 )غير مدققة(
 مع
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 ش.م.ك. )عامة( - شركة األرجان العالمية العقارية

 وشركاتها التابعة

 دولة الكويت

 

 

 

 

 

 

 

 
 المكثفةالمعلومات المالية المرحلية المجمعة 

 2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في 
 )غير مدققة(

 مع
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 ش.م.ك. )عامة( -شركة األرجان العالمية العقارية 
 وشركاتها التابعة

 )غير مدقق(المكثف المجمع المرحلي  األرباح أو الخسائربيان 
 2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
    سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  سعةتال

  اتإيضاح  2020  2019  2020  2019

 العمليات المستمرة :           

 المشاريعإيرادات )خسائر(  صافي   11  (199,208)  124,823  (396,607)  571,903
 اإليجارات إيرادات صافي   12  1,244,150   821,628  1,700,902   2,586,252
 المنتجعات)خسائر(  إيرادات صافي   13  234,834   613,570  (39,706)  1,771,841

-  (297,237)  -  -  19 
المتاجرة إقفاء عقارات محتف  بها لغرذ   

 لصافي قيمتها البيعية المتوقع تحقيقها
 أرباح استثمارات توزيعات     33,137   151,539  143,734   213,505
 حصة من نتائج أعمال شركات زميلة   6  1,132   21,681  (1,318,613)  45,907
 ربح محقق من بيع عقار استثماري   7  -  -  115,347   -

-  (360,265)  -  -  7 
خسررررررررائر غير محققة من التغير في القيمة   

 العادلة للعقارات اإلستثمارية

5,189,408 
 

(452,445) 
 

1,733,241 
 

 1,314,045 
  

 التشغيل)خسارة( ربح مجمل   

 مصروفات إدارية وعمومية     (664,044)  (653,129)  (1,873,488)  (1,852,895)
 ستهالكات وإقفاءاتا     (25,466)  (24,504)  (76,744)  (106,431)

 خسائر اإلئتمان المتوقعةمخصص صافي    19  (450,232)  43,718  (776,823)  70,483

3,300,565 
¤  

(3,179,500) 
 

1,099,326 
 

 174,303 
  

 التشغيل)خسارة(  ربح  

 مصاريف تمويل     (1,153,190)  (1,004,286)  (3,536,697)  (3,090,757)
 إيرادات إعفاء إيجارات     100,000   -  100,000   -
 أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات     101,594   7,589  102,142   8,088

 فروقات عمالت أجنبية( خسائرأرباح )     36,088   (358)  32,980   (1,612)
 إيرادات أخر      -  -  48   -

216,284  (6,481,027)  102,271  (741,205)   
من العمليااااات ربح الفترة )خسااااااااااارة(   

 المستمرة
 العمليات غير المستمرة:           

(4,494)   2,562  -   6,499  4 
 من العمليررات غير لفترةا (خسررررررررارةربح )  

 المستمرة

 ربح الفترة )خسارة(     (734,706)  102,271  (6,478,465)  211,790

          
 بـ : المتعلق          

 مساهمي الشركة األم    (740,269)  57,464  (6,500,603)  124,035
 الحصص غير المسيقرة    5,563   44,807  22,138   87,755

211,790  (6,478,465)  102,271  (734,706)    

0.49  (25.48)  0.23  (2.90)  14 
سهم)خسارة(   سية ربحية ال المتعلقة  األسا

 بمساهمي الشركة األم )فلس(

 
 

 .( تشكل جزءام من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )



 

4 

 ش.م.ك. )عامة( - شركة األرجان العالمية العقارية
 وشركاتها التابعة

 المكثف )غير مدقق(المجمع المرحلي  بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
 2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

     )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
    سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال

  إيضاح  2020  2019  2020  2019

          

 ربح الفترة)خسارة(    (734,706)  102,271  (6,478,465)  211,790

          

      
 

  
الشامل  الدخل( األخرى الشاملة )الخسارة 

 :اآلخر

  
 

   
 

  
 يانب بنود ممكن أن يعاد تصررنيفها الحقا إلى

 : المجمع األرباح أو الخسائر

9,863   391,805  (387,477)  (203,364)   
فروقررررات ترجمررررة عمالت من العمليررررات 

 األجنبية

2,966   928  
 
(1,637)   501  6 

 اآلخرالدخل الشرررامل  من التغير في حصرررة
 للشركات الزميلة

7,558   40,879  
 
(52,268)  (40,502)   

فروقرررات ترجمرررة عمالت أجنبيرررة متعلقرررة 
 بالموجودات المصنفة بغرذ البيع

          

         
يعاد تصرررنيفه الحقا إلى بيان األرباح  لنبند 

 المجمع : أو الخسائر

(100,366)  (4,917)  (3,365)   119,935   

لعررررادلررررة  يمررررة ا ق ل في ا كمي  ترا ل ير ا غ ت ل ا
لموجودات مرراليررة بررالقيمررة العررادلررة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر

(79,979)   428,695  (444,747)  (123,430)   
( الدخل األخرى ةالشامل الخسارة) مجموع

  للفترةاألخر الشامل 

131,811  (6,049,770)  (342,476)  (858,136)   
شاملة( اا)مجموع  شامل لخسارة ال لدخل ال

 للفترة

          
 بـ : المتعلق         ¤ 

 مساهمي الشركة األم    (863,699)  (387,283)  (6,071,908)  44,056
 الحصص غير المسيقرة   5,563   44,807  22,138   87,755

131,811  (6,049,770)  (342,476)  (858,136)    

          

 
 .( تشكل جزءام من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ش.م.ك. )عامة( - شركة األرجان العالمية العقارية

 وشركاتها التابعة

 مدقق()غير المكثف المجمع  المرحلي التغيرات في حقوق الملكيةبيان 

 2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 

  حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم    

 
حقوق  مجموع

  الملكية
الحصص غير 
  المسيقرة

 
  المجموع الجزئي 

إحتياقي ترجمة 
 أجنبيةعمالت 

متعلقة 
بالموجودات 

المصنفة بغرذ 
 البيع

 

 
  أرباح مرحلة

أثر التغيرات في 
الدخل الشامل 

لشركات لاآلخر 
  زميلةال

إحتياقي ترجمة 
  عمالت أجنبية

التغيرات 
التراكمية في 
  خزانةأسهم   القيمة العادلة

 حتياقيا
  إختياري

 حتياقيا
  إجباري

 
  عالوة اصدار

 
  رأس المال

 2019ديسمبر  31الرصيد في  26,500,000  15,811,095   8,518,017   5,162,322   (3,583,050)  (1,099,019)  2,557,655  (15,062)  33,756,592   467,494  88,076,044   2,212,068   90,288,112

 ربح الفترة)خسارة(  -  -  -  -  -  -  -  -  (6,500,603)  -  (6,500,603)  22,138  (6,478,465)

428,695  -   428,695  40,879  -   928  391,805  (4,917)  -  -  -  -  - 
)الخسارة الشاملة األخر ( الدخل 

 اآلخر للفترةالشامل 

(6,049,770)  22,138  (6,071,908) 
 

40,879  (6,500,603)   928  391,805  (4,917)  -  -  -  -  - 
مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل 

 الشامل للفترة

-  -  -  -  (100,534)  -  -   100,534  -  -  -  -  - 

التغيرات التراكمية في المحول من 
القيمة العادلة إلى األرباح المرحلة  

موجودات مالية بالقيمة عن بيع 
العادلة من خالل الدخل الشامل 

 (5 –اآلخر )إيضاح 
 ةانشراء أسهم خز -  -  -  -  (1,880)  -  -  -  -  -  (1,880)  -  (1,880)

 2020سبتمبر  30الرصيد في  26,500,000  15,811,095   8,518,017   5,162,322   (3,584,930)  (1,003,402)  2,949,460  (14,134)  27,155,455   508,373  82,002,256   2,234,206  84,236,462 

                          
 2018ديسمبر  31الرصيد في  26,500,000   15,811,095   8,438,316  5,162,322  (3,567,554)  (875,218)  2,594,248  (21,025)  34,410,918   471,619  88,924,721  2,236,430  91,161,151

 ربح الفترة -  -  -  -  -  -  -  -  124,035   -  124,035  87,755  211,790

(79,979)  -  (79,979)  7,558  -   2,966  9,863  (100,366)  -  -  -  -  - 
الشاملة األخر ( الدخل )الخسارة 

 الشامل اآلخر للفترة

131,811  87,755  44,056  7,558   124,035   2,966  9,863  (100,366) 
 

-  -  -  -  - 
مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل 

 الشامل للفترة

-  -  -  -  (57,356)  -  -  57,356  -  -  -  -  - 

المحول من التغيرات التراكمية في 
القيمة العادلة إلى األرباح المرحلة  
عن بيع موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

(1,276,385)  -  (1,276,385)  -  (1,276,385)  -  -  -  -  -  -  -  - 
توزيعات أرباح نقدية للمساهمين 

 (15)إيضاح  5%

(51,580)  (51,580)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
توزيعات نقدية للحصص غير 

 المسيقرة

 2019سبتمبر  30الرصيد في  26,500,000   15,811,095   8,438,316  5,162,322  (3,567,554)  (918,228)  2,604,111  (18,059)  33,201,212   479,177  87,692,392  2,272,605  89,964,997

 
 

 .( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ش.م.ك. )عامة( - شركة األرجان العالمية العقارية
 وشركاتها التابعة

 )غير مدقق( المكثف المجمع بيان التدفقات النقدية المرحلي 
 2020سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
 

   سبتمبر  30أشهر المنتهية في  ةتسعال

2019  2020   

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :    

 ربح الفترة من العمليات المستمرة)خسارة(   (6,481,027)  216,284 

 الفترة من العمليات غير المستمرة (خسارةربح )  2,562   (4,494)

 211,790  (6,478,465)   

 تسويات :    

 حصة من نتائج أعمال شركات زميلة   1,318,613   (45,907)

 استهالكات وإقفاءات   239,799   216,579 

 صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة   776,823   (70,483)

 توزيعات أرباح استثمارات   (143,734)  (213,505)

 ربح محقق من بيع عقار استثماري   (115,347)  -

 إقفاء عقارات محتف  بها لغرذ المتاجرة لصافي قيمتها البيعية المتوقع تحقيقها   297,237   -

 خسائر غير محققة من التغير في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية   360,265   -

 أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات   (102,142)  (8,088)

 مصاريف تمويل    3,536,697   3,090,757 

 إيرادات إعفاء إيجارات   (100,000)  -

 مخصص مكافإة نهاية الخدمة   295,552   203,704 

 3,384,847  (114,702)   

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :    

 مدينون وأرصدة مدينة أخر    32,424   (978,320)

 وجودات )مقلوبات( عقودمصافي    (474,782)  548,216 

 مستحق من أقراف ذات صلة   19,168   (427,154)

 عقارات محتف  بها لغرذ المتاجرة   329,956   (926,296)

 مخزون   45,665   1,227 

 دائنون وأرصدة دائنة أخر    (24,622)  1,713,630 

 تغيرات متعلقة بالعمليات غير المستمرة   (178,683)  2,692 

 الناتجة من العمليات)المستخدمة في( التدفقات النقدية    (365,576)  3,318,842 

 ضريبة دعم العمالة الوقنية المدفوعة   (30,750)  (103,366)

 مكافإة نهاية الخدمة المدفوعة   (71,532)  (283,555)

 مكافإة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة   (10,000)  -

 الناتجة من األنشطة التشغيلية )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية   (477,858)  2,931,921 

     

 التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية:    

 المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   468,114   83,642 

 المدفوع إلضافات على عقارات استثمارية   (973,319)  (2,485,199)

 عقار إستثماريالمحصل من بيع    269,418   -

 المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات   (61,631)  (248,710)

 المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات   143,395   8,089 

 نقدية مستلمة أرباح توزيعات    143,734   213,505 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  (10,289)  (2,428,673)

     

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :    

 بنوك دائنةعلى حركة الصافي   606,059   1,105,403 

 صافي الحركة على أقساق قروذ  3,063,164   783,309 

 على أقساق عقود بيوع مرابحةصافي الحركة   -  (462,662)

 المدفوع اللتزامات عقود إيجار  (1,250,000)  (1,850,000)

 نةاالمدفوع لشراء أسهم خز  (1,880)  -

 توزيعات مدفوعة لمساهمي الشركة األم  (1,019)  (1,137,633)

 صافي الحركة على مستحق إلى أقراف ذات صلة  30,026   467 

 مدفوعة للحصص غير المسيقرة توزيعات  -  (51,580)

 مصاريف تمويل مدفوعة  (182,354)  (1,048,191)

 تغيرات متعلقة بالعمليات غير المستمرة  (408,806)  (112,871)

 األنشطة التمويلية (المستخدمة فيالناتجة من )صافي التدفقات النقدية   1,855,190   (2,773,758)

     

 في الصندوق ولد  البنوكنقد في  (النقص) الزيادة صافي  1,367,043   (2,270,510)

 متعلق بالعمليات غير المستمرة في الصندوق ولد  البنوكنقد التغير في   80,732   74,284 

 في بداية الفترة   في الصندوق ولد  البنوكنقد   1,419,384   ¤ 3,278,834 

 في نهاية الفترة   البنوكفي الصندوق ولد  نقد   2,867,159   1,082,608 

 
 

 .( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )



 

 ش.م.ك. )عامة( -شركة األرجان العالمية العقارية 
 وشركاتها التابعة

 يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة )غير مدققة(إ
 2020سبتمبر  30

 الكويتي( )جميع المبالغ بالدينار

7 

 

 تإسيس ونشاق الشركة األم -1
 (فلةمقشركة مساهمة كويتية )، بموج  عقد تإسيس  )الشركة األم( مساهمة كويتية )عامة(شركة  -تإسست شركة األرجان العالمية العقارية 

والتعديالت الالحقة له والتي  2002مارس  5بتاريخ  1جلـد  819م إدارة التسجيل العقاري والتوثيـق تحت رقـ -د  وزارة العدل ـموثق ل
جاري تحت رقم ي السجل التيد الشركة األم فـم قـد تـوق، 2019 سبتمبر 17يخ م التإشير عليه في السجل التجاري بتارـا تـرها مـكان آخ
 .2002مارس  13بتاريخ  88093
 

 .وأعلنت قيـام الشركة نهائيا، 2002بريل أ 8إجتمعت الجمعيـة العامـة التإسيسية للشركـة األم بتاريـخ 
 

 . بورصة الكويتإن الشركة األم مدرجة في 
 

 . ، دولة الكويت 22060 ، السالمية 8904للشركة األم هو صندوق بريد رقم إن العنوان المسجل 
 

 . 2020 نوفمبر 12بتاريخ الشركة األم  إدارةمن قبل مجلس المكثفة  المجمعةالمرحلية المالية  المعلوماتتمت الموافقة على إصدار 
 

 أسس العرذ -2
 بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية وعملة العرذ للشركة األم.تم عرذ المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 

 
م لمعيار المحاسررربة الدولي رقم  ةالتقرير المالي المرحلية. إن السرررياسرررات  34لقد أعدت هذل المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة قبقا

جمعة المكثفة للفترة مماثلة لتلك المقبقة في إعداد البيانات المالية المجمعة المحاسبية المستخدمة في إعداد هذل المعلومات المالية المرحلية الم
 أدنال. ةمبينالللتقارير المالية  ةر الدوليييعلى المعا ت، فيما عدا التعديال2019ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

 
م للمعايير  لدولية اإن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة ال تتضرررمن جميع المعلومات واإلفصررراحات المقلوبة لبيانات مالية كاملة وفقا
عرذ ل للتقارير المالية. في رأي اإلدارة أنه قد تم إدراه جميع التعديالت المتمثلة في االسررررتحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرررررورية

، ال تعتبر بالضرورة ملشرام عـرررررررن نتائج األعمال التي يمكن توقعها  2020سبتمبر  30عادل . إن نتائج األعمال للفترة المالية المنتهية في 
. للحصررول على معلومات إضررافية يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة واإليضرراحات المتعلقة  2020ديسررمبر  31للسررنة المنتهية في 

 . 2019ديسمبر  31بها للسنة المالية المنتهية في 
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الجارية التطبيق
لم تقم المجموعة بتقبيق مبكر ألي معايير أو تفسررريرات أو تعديالت أخر  تم إصررردارها وغير جارية التإثير. إن تعديالت وتفسررريرات أخر  

 على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. مادي ، ولكن ليس لها أي تإثير2020تقبق ألول مرة في 
 
 :لسنة الحاليةخالل اجارية التأثير التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية ال
يناير  1الدولية للتقارير المالية المعدلة التالية والتي أصرررربحت سررررارية على الفترات السررررنوية التي تبدأ في أو بعد  المعاييرالتعديالت على  إن

و أي تإثير مادي على اإلفصرررررررراحات أ التعديالتالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. لم يكن لتقبيق تلك تم تقبيقها على  2020
 مات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.المبالغ المدرجة في المعلو

 
 ةاألعمال تعريفة –( 3على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) تعديالت
عرفة م  هي تغييرات على ملحق أ، المصرررررررقلحات ال )(3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(في تعريف األعمال  التعديالت

 ( فقق وبيانها كما يلي:3واألمثلة التوضيحية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )وإرشادات التقبيق 
 

 دَخل األقل على تتضمن أن يج  كإعمال عليها المستحوذ والموجودات األنشقة اعتبار يتم لكي أنه التعديل يوضح  وعيةموض وعملية م 
م  تسهمان  ،اإلنتاه على القدرة في جوهري بشكل معا

 خفيذت على القدرة إلى اإلشارة وإزالت للعمالء المقدمة والخدمات البضائع على التركيز خالل من واإلنتاه األعمال تعريفات تضييق 
 ،التكاليف

 موضوعية عملية على االستحواذ تم قد كان إذا ما تقييم المنشآت لمساعدة توضيحية وأمثلة إرشادات إضافة، 

 دخالت أو عمليات  إزالة  ،ومواصلة اإلنتاه مفقودةالتقييم الذي يحدد ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي م 

 َخيار اختبار تركيز الذي يسمح بإجراء تقييم مبسق لمعرفة إذا كانت مجموعة األنشقة والموجودات المستحوذ عليها ال تمثل  إضافة
 .األعمال

 
سنوية األولى التي تبدأ في أو بعد  تلك تسري التعديالت على تجميع األعمال التي يكون فيها تاريخ االستحواذ في أو بعد بداية الفترة المالية ال

 .المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة المعلوماتتإثير مادي على  تالتعديال تلك. ليس من المتوقع أن يكون ل2020يناير  1
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   Covid-19 امتيازات عقود اإليجار ذات الصلة بـ -ةالتإجيرة  16على المعيار الدولي للتقارير المالية  تعديالت

الصادرة في مايو  Covid -19امتيازات عقود اإليجار ذات الصلة بـرر  على 46A, 46B, 60A, C20A, C20Bتم إضافة الفقرات رقم 
مع السرررماح  2020يونيو  1. إن هذا التعديل يج  تقبيقه من قبل المسرررتإجر على فترات إعداد التقارير السرررنوية التي تبدأ في أو بعد 2020

 .2020مايو  28بالتقبيق المبكر، بما في ذلك البيانات المالية التي لم تصدر بعد كما في 
 

بإثر رجعي، مع االعتراف باألثر التراكمي لتقبيق هذا  COVID-19 عقود اإليجار ذات الصلة بـرررررررر يج  على المستإجر تقبيق امتيازات
قارير تالتعديل مبدئيما كتعديل على الرصرريد االفتتاحي لبرباح المرحلة )أو أي بند آخر مناسرر  من بنود حقوق الملكية( في بداية فترة إعداد ال

حلية المالية المر المعلوماتألول مرة. ليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تإثير مادي على  السرررررررنوية التي يقبق المسرررررررتإجر هذا التعديل
 .المكثفة المجمعة للمجموعة

 

، والتي ليس لها 2020بخالف التعديالت المذكورة أعالل، هناك العديد من التعديالت والتفسرررررريرات األخر  سررررررارية التقبيق ألول مرة في 
 .لومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةمادي على المعتإثير 

 

 (19 -)كوفيد  المستجد كورونا فيروس عن الناتج الجوهرية لبثر والتقديرات األحكام
الحدث  هذا تسررب  ، ولقد 2020 مارس 11عالمية بتاريخ  كجائحة (19 -)كوفيد  المسررتجد كورونا العالمية فيروس الصررحة من مة صررنفت

صادي مما االقت في االقتصادات العالمية والتي اعقبها فترات قويلة من اإلغالق الجزئي والكلي للنشاق النقاق واسعة اضقرابات حدوث في
 األعمال إسررررررتمرارية بعمل بعذ الخقق البديلة لضررررررمان المجموعة وقد قامت .عمال التجارية المختلفةد  إلى تإثير سررررررلبي مادي على األأ

 . محتمل لبعمال ليل إستمرار الجائحة لفترات زمنية أقول وما قد يلدي إليه من تعقالمتوقعة في حا المخاقر وإدارة
 

ما  متك حة تإثيراتلل تقييم بإجراء المجموعة قا جائ فة لل قديرات  على المختل ها بعذ األحكام والت مالي للمجموعة والتي نتج عن المركز ال
 (.19)إيضاح  –المرفقة  المجمعة المكثفة المرحلية المالية المعلومات أثرها ضمن إدراهالجوهرية والتي تم 

 
 الجوهرية : والتقديرات األحكام

 المرحلية المالية البيانات إعداد إن . مسررررتقبليةحالية و بإسرررربا  والتي تتعلق واالفتراضررررات والتقديرات حكاماأل ببعذ تقوم إن المجموعة
 المدرجة المبالغ على تلثر وافتراضات بتقديرات والقيام الرأي إبداء اإلدارة من يتقل  المالية رللتقاري الدولية للمعايير وفقا المكثفة المجمعة

 والمبالغ المكثفة المجمعة المرحلية المالية البيانات بتاريخ المحتملة والمقلوبات الموجودات عن واإلفصررررررراح والمقلوبات للموجودات
 من التإكد لعدم المصرررررادر الرئيسرررررية إن. التقديرات تلك عن الفعلية النتائج تختلف قدو فترةالتلك  خالل والمصررررراريف لإليرادات المدرجة
 تإثير باستثناء ،2019ديسمبر 31 في المنتهية لسنةل للمجموعة السنويةالمدققة  المجمعة المالية بياناتلتلك المستخدمة في ال مماثلة التقديرات

 :أدنال  مبينوذلك وفقا لما هو  المجموعة على 19 -كوفيد  فيروس تفشي
 

 المقفإة بالتكلفة المقاسة المالية للموجودات المتوقعة االئتمان خسائر
 تم وقد المتوقعة، االئتمان خسرررررائر لتحديد واالفتراضرررررات المدخالتبتحديث  2020 سررررربتمبر 30خالل الفترة المنتهية في  المجموعة قامت

 أو شرررريعيةأو ت تن يمية تغييراتمن خالل دراسرررة ال روف اإلقتصرررادية الحالية والتوقعات المسرررتقبلية ألي  المتوقعة االئتمان تقدير خسرررائر
 .سنوي ربع أساس على وإعادة تقييمها الخسائر هذل مراجعة يتم .نتيجة التقورات الحادة المتعلقة بالجائحة وما قد ينتج عنها من أثار سياسية

 
حول  (أ. ) 2رقم إيضرراح يمكن الرجوع إلى  المتوقعة االئتمان بخسررائر المتعلقة سررياسررة المجموعة حولللحصررول على معلومات إضررافية 

 . 2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  للمجموعةالبيانات المالية المجمعة 
 

 المالية لبدوات العادلة القيمة قياس
 الحالية والمحتملة الناتجة عن الجائحة للتإكد من القيم تقلباتأثر ال بدراسرررررررة 2020 سررررررربتمبر 30خالل الفترة المنتهية في  المجموعة قامت

 المالية ماتالمعلو تاريخ فيالمتوفرة  لمعلوماتل وفقا ممكن قييموذلك وفقا ألفضل ت لد  المجموعة المدرجة غير المالية للموجودات المسجلة
 مثلالمالية ت والمقلوبات للموجودات العادلة القيمةوتقوم المجموعة بشررررررركل دائم بمراقبة األسرررررررواق للتإكد من أن . المرحلية المجمعة المكثفة

 .خالل ال روف الراهنة السوق في المشاركين بين للمعامالت تحقيقه سيتم الذي السعر
 

 2م ـقرإيضاح وع إلى ـن الرجـيمك لـة لبدوات الماليـةبقياسات القيمة العاد المتعلقة سياسة المجموعة ولـحللحصول على معلومات إضافية 
 . 2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  للمجموعةالبيانات المالية المجمعة حول  (أ. )

 

 الماليةر يلموجودات غل العادلة القيمة قياس
سة 2020 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في  المجموعة قامت  ريةالدفت القيمة على الحالية والمحتملة الناتجة عن الجائحة تقلباتأثر ال بدرا

بيان األرباح أثارها ضرررمن  وتم إدراه 2020يونيو  30كما في  ينمسرررتقل يينمات من قبل مقيميوذلك بناءام على تقي غير المالية، لموجوداتها
 .2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في المرحلي المجمع المكثف  أو الخسائر

 
م  تتإثرقد  الموجودات هذل التي تعمل بها والققاعات فيها تتواجد التي الجغرافية المناقق بعذ أن المجموعة تدرك أوضررراع  وقد تختلف سرررلبا

 من الناتجة لمتوقعةا النقدية التدفقات على التإثير تحديد بشررإن التيقن عدم حالةالسرروق مسررتقبال عن ما تم تقديرل للموجودات غير المالية ن را ل
 لصلةا ذات االفتراضات تستخدم كما السوق توقعات باستمرار المجموعة تراق . وعليه ، السوق  في المشاركين توقعات أو الموجودات هذل
 .للمجموعة المالية المعلومات ضمن مناس  المالية بشكل غير الموجودات هذل قيم إدراه في
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 اإليجار قودع
 وأ األصررررلي العقد بموج  عليها المنصرررروص البنود عن الناتجة اإليجار عقود دفعات في التغيرات بإن ،ومسررررتإجر  كملجر المجموعة رأت

دث ح عن الشروق ناشئ تلك أثر كان إذا حتى اإليجار، لعقد األصلية واألحكام الشروق من جزء هي بها المعمول اللوائح أو القانون المقبق
 أغراذ يخص فيما اإليجار عقودتقبيقات  على تعديل يوجد ال الحالة هذل وفي،  (سرررررررابقا متوقع يكن لمحدث ) 19 – كوفيد جائحة مثل

( ، وسررروف يتم إدراه أثر التغييرات في دفعات اإليجار )سرررواء بالخصرررم أو اإلعفاء أو بالجدولة( الناتجة 16) المالية الدولي للتقارير المعيار
 .تتعلق بالخصم أو اإلعفاء الممنوح عن حدث الجائحة ضمن بيان األرباح والخسائر في الفترة التي

  

 المقلوبات وااللتزامات المحتملة
قامت المجموعة بتقييم األثر المترت  على تعقل أي أنشرررررررقة تشرررررررغيلية، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في األعمال والعالقات 

لمحتملة في المقلوبات وااللتزامات المحتملة، ولم يتم مالح ة التجارية بين المجموعة والعمالء والموردين، فضرررالم عن اسرررتعراذ الزيادة ا
 أي تعديالت جوهرية في هذا الشإن.

 

 مبدأ االستمرارية 
أجرت المجموعة تقييما حول قدرتها على االسرررررتمرار في  ل ال روف االقتصرررررادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة حول مخاقر وحاالت 

سيولة، وعلى الرغم من األثر المت اقم لوباء فعدم التإكد المستقبلية . تم تقييم التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال وال
، إال أنه في الوقت الراهن ، تشير التوقعات إلى أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في مزاولة عملياتها التشغيلية فضالم 19 –وفيد ك

، ونتيجة لذلك ، فقد أعدت هذل المعلومات 2019ديسرررررررمبر  31على أن موقفها المتعلق باالسرررررررتمرارية لم يتإثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ 
   المجمعة المكثفة بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية.المرحلية الية الم
 

 فصاحات المتعلقة باألقراف ذات الصلة اإل -3
ـمعامالت متنوعة مع أق بالدخول فيقامت المجموعة  ـراف ذات صلـ ـأف، ة ضمـن النشاق االعتيادي كالشركات الزميلةـ  ،اإلدارة العليا رادـ

 إن األسعار وشروق الدفع المتعلقة بهذل المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة .  .وبعذ األقراف األخر  ذات الصلة 
 

 إن األرصدة والمعامالت التي تمت مع أقراف ذات صلة هي كما يلي : 
 

 :المكثفالمجمع األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المرحلي    
 2020سبتمبر  30 

 شركات زميلة 

  
أفراد اإلدارة 

  العليا
 أطراف أخرى

 ذات صلة

 

  اإلجمالي

 ديسمبر  31
2019 
  )مدققة(

 سبتمبر  30
2019 

 12,145,605   12,693,843   12,950,302   281,745   1,577  12,666,980  مستحق من أقراف ذات صلة 
 -  (140,437)  (285,194)  -  -  (285,194) ناقصا مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 12,145,605   12,553,406   12,665,108   281,745   1,577  12,381,786  صافي مستحق من أقراف ذات صلة

 (125,469)  (191,430)  (221,456)  -  -  (221,456) مستحق إلى أقراف ذات صلة 

 

 :المكثفالمجمع المرحلي  الخسائراألرباح أو المعامالت المتضمنة في بيان 
 
 2020سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في   الثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر  30
 أطراف أخرى ذات صلة  اإلجمالي  2019

 
 شركات زميلة

 

 إيرادات المشاريع 2,255   -  2,255   3,651 
 إيرادات االيجارات -  -  -  35,370 

 إيرادات المنتجعات -  -  -  -

 إجمالي اإليرادات   2,255   -  2,255   39,021 

        
 تكاليف المشاريع -  -  -  (3,651)

 تكاليف المنتجعات -  -  -  -
 مصاريف إدارية وعمومية -  (16,852)  (16,852)  (14,245)

 إجمالي التكاليف   -  (16,852)  (16,852)  (17,896)
 

أشهر  التسعة
 2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة  المنتهية في

 

 سبتمبر  30
  اإلجمالي  2019

أطراف أخرى ذات 
 صلة

أفراد اإلدارة  
 العليا

 
 شركات زميلة

 

 إيرادات المشاريع 5,415   -  -  5,415   5,479 
 إيرادات االيجارات -  32,142   -  32,142   112,323 
 إيرادات المنتجعات -  -  -  -  18,511 

 إجمالي اإليرادات   5,415   32,142   -  37,557   136,313 

          
 تكاليف المشاريع (3,158)  -  -  (3,158)  (5,479)
 تكاليف المنتجعات -  (3,828)  -  (3,828)  (3,917)
 مصاريف إدارية وعمومية -  -  (38,202)  (38,202)  (32,027)

 إجمالي التكاليف   (3,158)  (3,828)  (38,202)  (45,188)  (41,423)
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 مزايا أفراد اإلدارة العليا  

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةتسعال

2019  2020  2019  2020  

 روات  ومزايا أخر   185,502  161,537  560,191  519,658
 جازات أ 18,934  12,586  53,922  47,569
 مكافإة نهاية الخدمة  13,711  22,707  43,213  45,987
613,214  657,326  196,830  218,147  

  
 مصنفة بغرذ البيعومقلوبات موجودات  -4

، البدء بالعمل على بيع مشررررروعين مملوكين لشررررركة تابعة  2017ديسررررمبر  21قرر مجلس إدارة الشررررركة األم في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
مملوكة بالكامل للشررررركة األم بمملكة البحرين ، ويتمثل كال المشررررروعين في أراضرررري وعقارات محتف  بها لغرذ المتاجرة وعليه ، فقد تم 

ل خالون را ل روف السرروق في مملكة البحرين قلوبات الشررركة التابعة كموجودات ومقلوبات مصررنفة بغرذ البيع ، إدراه موجودات وم
عملية البيع، فقد قامت الشررركة التابعة بإتخاذ إجراءات تسررويقية وبيعية  تإخيروالتي أدت بدورها إلى  2019ديسررمبر  31السررنة المنتهية في 

وست ل الشركة األم ملتزمة بخققها لبيع كال المشروعين، وفيما يلي القيمة الدفترية  2020بيع خالل عام من شإنها تسهيل وتعجيل عملية ال
 للموجودات والمقلوبات المصنفة بغرذ البيع:

 سبتمبر  30
2019  

 ديسمبر  31
2019 

  )مدققة( 
سبتمبر  30

2020  

 

 موجودات مصنفة بغرض البيع:      
 البنك نقد لد   436  81,168  647

 أخر مدينون وأرصدة مدينة   337,409  241,728   879,787
 عقارات محتف  بها لغرذ المتاجرة   4,873,836  4,771,808   5,092,703
 مجموع الموجودات المصنفة بغرذ البيع  5,211,681  5,094,704   5,973,137

 
 مصنفة بغرض البيع: مطلوبات      
 أقساق قرذ  151,549  557,624   558,847
 دائنون وأرصدة دائنة أخر   180,242  202,095   170,338
 مستحق إلى قرف ذي صلة  -  2,731   -
 مجموع المقلوبات المصنفة بغرذ البيع  331,791  762,450   729,185

 

( وذلك لتمويل العقارات دينار بحريني 186,936دينار كويتي )ما يعادل مبلغ  151,549إجمالية إن القرذ ممنوح للشرررركة التابعة بقيمة 
، 2020سرربتمبر  30دينار كويتي كما في  1,955,316الخاصررة بالشررركة التابعة مقابل رهن مشررروع بقيمة محتف  بها لغرذ المتاجرة ال

 وحوالة حق على إيرادات ذلك المشروع.
 

 مرهونة مقابل قرذ ممنوح للشركة األم. دينار كويتي 2,918,520لغرذ المتاجرة بقيمة إن عقارات محتف  بها 
 

 من العمليات غير المستمرة هي كالتالي: فترةال (خسائرربح ) إن تحليل
 

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةتسعال

2019  2020  2019  2020  

 المتاجرةأرباح عقارات محتف  بها لغرذ  6,509   -  6,509   -

 مصروفات إدارية وعمومية (10)  -  (3,947)  (4,494)

 من العمليات غير المستمرة خسارة الفترة 6,499   -  2,562   (4,494)
        

 
 السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم من العمليات غير المستمرة كما يلي: (خسارةربحية )تم إحتسا  

 
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةسعالت

2019  2020  2019  2020  

 عدد األسهم القائمة :       
 المتوسق المرجح لعدد األسهم المصدرة  265,000,000   265,000,000   265,000,000   265,000,000 
 نةاناقصا : المتوسق المرجح ألسهم الخز (9,895,729)  (9,722,950)  (9,885,961)  (9,722,950)

 المتوسق المرجح لعدد األسهم القائمة  255,104,271   255,277,050   255,114,039   255,277,050 
        

  فلس  فلس  فلس  فلس

(0.02) 
 

 0.01 
 

-   0.03 
السهم المتعلقة بمساهمي ( خسارةربحية ) 

 الشركة األم من العمليات غير المستمرة 

0.51 
 

(25.49) 
 

0.23  (2.93) 
ربحية السهم المتعلقة بمساهمي )خسارة( 

 الشركة األم من العمليات المستمرة 

0.49 
 

(25.48) 
 

0.23  (2.90) 
ربحية السهم المتعلقة بمساهمي )خسارة( 

  (14 –)إيضاح  -الشركة األم 
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -5
وقد نتج ، دينارا كويتيا  468,114بمبلغ يع وحدات صرررندوقين عقاريين بب 2020سررربتمبر  30المنتهية في  الفترة خاللقامت المجموعة 

 في بيان التغيرات في حقوق الملكية فترةللدينارا كويتيا تم إدراجها ضرررررررمن األرباح المرحلة  100,534عن عملية البيع خسرررررررارة بمبلغ 

 .المرحلي المجمع المكثف
 

 استثمارات في شركات زميلة -6
 تتمثل االستثمارات في شركات زميلة فيما يلي :

سبتمبر  30

2019  

 ديسمبر  31

2019 

  )مدققة( 

سبتمبر  30

2020 

 

نسبة 

 الملكية

 

 أسماء الشركات الزميلة  التإسيسبلد 

 ذ.م.م.  –شركة األرجـان تاول لالستثمار   سلقنة عمان  50  19,148,486   20,144,222  20,134,917

 ذ.م.م. –شركة مدينة بركاء العقارية   سلقنة عمان   25  1,909,778   1,898,280  1,899,781

 ش.م.ك. )مقفلة( –شركة سجي العقارية   دولة الكويت   10  128,176   128,176  128,176

 ذ.م.م. –شركة عقار الخليجية للتجارة العامة والمقاوالت   دولة الكويت  35  2,701,204   2,714,799  2,709,129

 ذ.م.م. –شركة مساكن دلمون   مملكة البحرين  10  704,756   918,961  969,514

 ذ.م.م. –شركة أرجان تاول الوقنية للتجارة والمقاوالت   عمانسلقنة   25  25,212   24,772  24,807

 ذ.م.م. –بحرين  –شركة األرجان   مملكة البحرين  50  -  -  -

 ذ.م.م. –شركة صروح القرم بحرين   مملكة البحرين  28.48  4,554,513   4,553,107  4,520,563

30,386,887  30,382,317   29,172,125     

 السنة هي كما يلي :الفترة / إن الحركة خالل 

 سبتمبر 30
 2019  

 ديسمبر  31
2019 

  )مدققة( 

 سبتمبر 30
 2020 

  

 بداية الفترة / السنةالرصيد في   30,382,317   30,358,691   30,358,691 
  حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة  (1,318,613)   30,326  45,907 
 فروقات ترجمة عمالت من العمليات األجنبية  107,493   (12,663)  (20,677)

 2,966 
 

 5,963   928 
حصررة المجموعة من التغير في الدخل الشررامل اآلخر  

 زميلةاللشركات ل
 في نهاية الفترة / السنةالرصيد   29,172,125   30,382,317   30,386,887 

 

 عقارات استثمارية -7
 تتمثل العقارات االستثمارية فيما يلي : 

 سبتمبر  30
2019  

 ديسمبر  31
2019 

 )مدققة( 

 
 سبتمبر 30

2020  

 

 عقارات إستثمارية  83,242,563   82,634,645  81,309,653 
 أصول حق اإلستخدام  57,922,762   57,909,498  55,363,942 
 إجمالي العقارات اإلستثمارية )أ(  141,165,325   140,544,143  136,673,595 
 عقارات استثمارية تم إدراجها بالتكلفة  (30,364)  -  (7,100,298)
 أصول حق إستخدام تم إدراجها بالتكلفة  (5,909,895)  (5,909,895)  (19,209,879)
 العادلة ) (إجمالي العقارات اإلستثمارية بالقيمة   135,225,066   134,634,248  110,363,418 

(36,009,787) 
 

(49,908,217) 
 

(50,213,730) 
إلتزامات عقود إيجار لعقارات اسرررررررتثمارية بالقيمة  

 (8 - العادلة )إيضاح
 ) ( القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  85,011,336   84,726,031  74,353,631 

 

 االستثمارية هي كما يلي :السنة على العقارات الفترة / إن الحركة خالل  -أ

 سبتمبر  30
2019  

 ديسمبر  31
2019 

 )مدققة( 

 

 سبتمبر 30
2020 

  

 بداية الفترة / السنةالرصيد في   140,544,143   78,529,800   78,529,800

55,363,942 
 

55,363,942   - 
ية  مال قارير ال لدولي للت قم ر أثر تقبيق المعيار ا

(16) 
 إضافات  973,319   3,059,415   2,485,199
 تكاليف اقتراذ مرسملة  162,199   391,698   294,654
 إستبعادات  (154,071)  -  -
 (19 –)إيضاح  التغير في القيمة العادلة  (360,265)  3,199,288  -

 في نهاية الفترة / السنةالرصيد   141,165,325   140,544,143  136,673,595
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وقد نتج عن ذلك البيع ربح  ،دينارا كويتيا 269,418بيع ققع أراضي بسلقنة عمان بمبلغ  2020سبتمبر  30تم خالل الفترة المنتهية في 

 دينارا كويتيا . 115,347محقق بمبلغ 
 
 بالقيمة العادلة قبقا لمستو  القياس المتسلسل للقيمة العادلة: العقارات اإلستثماريةيبين الجدول التالي تحليل  - 

 
مقيمين مسرررررتقلين وذلك من خالل  2020يونيو  30و  2019ديسرررررمبر  31كما في قامت المجموعة بتقييم عقاراتها اإلسرررررتثمارية  -

 ستخدام أسس وأسالي  التقييم المتعارف عليها .إومعتمدين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية ب
 

، قامت المجموعة بإسررررتخدام قريقة التدفقات النقدية وأصررررول حق اإلسررررتخدام ألغراذ تقدير القيمة العادلة للعقارات اإلسررررتثمارية  -
 . وأصول حق اإلستخدامالمخصومة ومبيعات السوق المقارنة ، مع األخذ في اإلعتبار قبيعة وإستخدام العقارات اإلستثمارية 

 
 ام بالالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشإن ارشادات تقييم العقارات اإلستثمارية .قامت إدارة المجموعة باإللتز -

 
 
 إلتزامات عقود إيجار -8

 سبتمبر 30
 2019  

 ديسمبر  31
2019 

  )مدققة( 
 سبتمبر  30

2020  

 

 بداية الفترة / السنةالرصيد في   56,007,252   -  -
 (16) رقم المعيار الدولي للتقارير الماليةأثر تقبيق   -  55,363,942   55,363,942 
 مصاريف تمويل  2,090,688   2,743,310   1,718,913 

 إعفاء إيجارات  (300,000)  -  -

 المدفوع خالل الفترة / السنة  (1,250,000)  (2,100,000)  (1,850,000)

 السنةفي نهاية الفترة / الرصيد   56,547,940   56,007,252   55,232,855 

 
 والتي تتمثل في:

 سبتمبر 30
 2019  

 ديسمبر  31
2019 

  )مدققة( 
 سبتمبر  30

2020  

 

 إلتزامات عقود إيجار قصيرة األجل  3,400,000   2,850,000   2,850,000 

 إلتزامات عقود إيجار قويلة األجل  53,147,940   53,157,252   52,382,855 

 55,232,855   56,007,252   56,547,940   

 
 49,908,217 – 2019ديسمبر  31) 2020سبتمبر  30دينارا كويتيا كما في  50,213,730تتضمن إلتزامات عقود إيجار مبلغ 

 (.7 – )إيضاح –ثمارية تم تقييمها بالقيمة العادلة ت( تتعلق بعقارات إسدينارا كويتيا 36,009,787 – 2019سبتمبر  30،  دينارا كويتيا
  

 ديسمبر  31

2019 
 )مدققة( 

 

 سبتمبر 30
2020 

 

 فئة العقار االستثماري  أساس التقييم  مستو  

82,358,614 
 

 83,094,459 
 

  الثالث 
قريقة التدفقات 

 النقدية المخصومة 
 

 مباني مقامة على أراضي مستإجرة

 51,999,603 
 

 52,012,867 
 

  الثالث
قريقة التدفقات 

 النقدية المخصومة 
 

مباني مقامة على أراضي أصول حق استخدام 
 مستإجرة

 113,440 
 

 109,240 
 

  الثاني 
قريقة مبيعات 
 السوق المقارنة

 
 لك حرمباني مقامة على أراضي م

 162,591 
 

 8,500 
 

  الثاني 
قريقة مبيعات 

 المقارنةالسوق 
 

 ققع أراضي ملك حر

 إجمالي العقارات اإلستثمارية بالقيمة العادلة       135,225,066   134,634,248 

(49,908,217) 
 

(50,213,730) 
  

  
 

مات مارية  إلتزا قارات اسرررررررتث جار لع عقود إي
 (8 - بالقيمة العادلة )إيضاح

 للعقارات االستثماريةالقيمة العادلة       85,011,336   84,726,031 
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 دائنون وأرصدة دائنة أخر  -9

 سبتمبر 30
 2019  

 ديسمبر  31
2019 

  )مدققة( 
 سبتمبر  30

2020  

 

 دائنون تجاريون  1,951,982   2,032,733  1,984,431 
 إيرادات ملجلة  548,540   847,752  4,938,412 
 إيرادات ودفعات مقبوضة مقدما  1,725,147   1,379,494  1,690,889 
 مصاريف مستحقة  4,518,659   2,367,086  2,330,645 
 محجوز ضمان لمقاولي الباقن  996,726   1,209,634  1,204,813 
 تإمين إيجارات  1,026,999   961,152  950,822 
 مخصص صيانة مشاريع منتهية   366,616   351,706  421,225 
 مخصص ضرائ    1,892,962   1,906,260  1,938,711 
 حصة الزكاة المستحقة  217,441   217,441  217,441 
 حصة ملسسة الكويت للتقدم العلمي المستحقة  165,747   165,747  165,747 
 ضريبة دعم العمالة الوقنية المستحقة  27,973   58,723  79,409 
 اجازات مو فين مستحقة  828,149   711,770  709,058 
 دائنون مو فون  279,715   139,386  126,003 
 دائنو توزيعات  162,927   163,946  273,880 
 مكافإة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة  -  10,000  10,000 

17,041,486  12,522,830   14,709,583   

 

 خزانةأسهم  -10

 سبتمبر  30
2019 

 ديسمبر 31 
2019 
 )مدققة(

 
 سبتمبر  30

2020 

 

 عدد األسهم  9,895,729   9,871,979   9,722,950 
 النسبة إلى األسهم المدفوعة  3.7342%   %3.7253    3.6690%

 القيمة السوقية )دينار كويتي( 920,303   1,036,558    1,059,801 
 التكلفة )دينار كويتي( (3,584,930)  (3,583,050)  )3,567,554(

 

كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية  الخزانةبما يساوي رصيد تكلفة أسهم  األرباح المرحلةقامت إدارة الشركة األم بتجميد جزء من 
 .الخزانةالمجمعة المكثفة. إن هذا الرصيد غير قابل للتوزيع قوال فترة إحتفا  الشركة األم بإسهم 

 

 صافي )خسائر( إيرادات المشاريع -11
 

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةتسعال

2019  2020  2019  2020  

 إيرادات المشاريع 1,179,042   484,019   2,624,609   3,917,159 

 تكاليف المشاريع (1,378,250)  (359,196)  (3,021,216)  (3,345,256)

 571,903  (396,607)   124,823  (199,208)  

 

 صافي إيرادات اإليجارات -12
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةتسعال

2019  2020  2019  2020  

 إيرادات اإليجارات 1,491,010   1,069,940   2,387,813   3,396,235 

 اإليجاراتتكاليف  (246,860)  (248,312)  (686,911)  (809,983)

 2,586,252   1,700,902   821,628   1,244,150  

 

 المنتجعات)خسائر( إيرادات صافي  -13
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةتسعال

2019  2020  2019  2020  

 إيرادات المنتجعات 1,463,835   1,559,774   3,197,055   5,340,514 

 تكاليف المنتجعات (1,229,001)  (946,204)  (3,236,761)  (3,568,673)

 1,771,841  (39,706)   613,570   234,834  
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 المتعلقة بمساهمي الشركة األماألساسية  ربحية السهم)خسارة(  -14

سمة )خسارة( تحتس   سية بق سهم األسا شركة األم على المتوسق المرجح لعدد األسهم  الفترةربح )خسارة( ربحية ال المتعلق بمساهمي ال
الضرررررورية الحتسررررا   إن المعلومات. متوقع إصرررردارها (. ال يوجد أسررررهم مخففةالخزانة)بعد اسررررتبعاد أسررررهم  الفترةالعادية القائمة خالل 

 السهم األساسية بناء على المتوسق المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة هي كما يلي :  ربحية)خسارة( 
 

  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةتسعال

2019  2020  2019  2020  

 124,035 
 

(6,500,603) 
 

 57,464  (740,269) 
كة الشر بمساهميالفترة المتعلق )خسارة( ربح 

 األم 

        
 عدد األسهم القائمة :       

 المتوسق المرجح لعدد األسهم المصدرة  265,000,000   265,000,000   265,000,000   265,000,000 
 الخزانةناقصا : المتوسق المرجح ألسهم  (9,895,729)  (9,722,950)  (9,885,961)  (9,722,950)

 المتوسق المرجح لعدد األسهم القائمة  255,104,271   255,277,050   255,114,039   255,277,050 
        

0.49 

 

(25.48) 

 

0.23  (2.90) 
المتعلقة األساسية ربحية السهم )خسارة( 

 (4 -)إيضاح  األم )فلس( بمساهمي الشركة

 
 الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم -15

، على البيانات المالية المجمعة 2020 يونيو 17وافقت الجمعية العامة العادية السررنوية لمسرراهمي الشررركة األم في إجتماعها المنعقد بتاريخ 

 .2019ديسمبر  31، كما أقرت عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

، على البيانات المالية المجمعة 2019مايو  26لمسرراهمي الشررركة األم في اجتماعها المنعقد بتاريخ السررنوية وافقت الجمعية العامة العادية 

فلس  5من القيمة اإلسمية للسهم )بواقع  %5بنسبة توزيع أرباح نقدية كما وافقت على ، 2018ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2018ديسمبر  31عن السنة المنتهية في دينارا كويتيا  1,276,385واحد(، أي ما يعادل مبلغ للسهم ال
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 تحليل الققاعات -16

 تحليل الققاعات حس  األنشقة : -أ 
 

 ، نشاق المقاوالت ونشاق الفنادق والمنتجعات وذلك كما يلي : ساسية في نشاق االستثمار العقاريإن أنشقة المجموعة تتمثل بصفة أ
 

 المقاوالت  العقاري االستثمار 

 

 الفنادق والمنتجعات

  المستمرةالعمليات غير  

 لالستثمار العقاري

 

 اإلجمالي

 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

 13,004,011   9,498,739   -  114,736   7,334,497   4,681,686   3,266,047   1,624,811   2,403,467   3,077,506  اإليرادات 

 (12,792,221)  (15,977,204)  (4,494)  (112,174)  (5,716,325)  (5,955,246)  (2,882,426)  (1,945,878)  (4,188,976)  (7,963,906) المصروفات

 211,790   (6,478,465)  (4,494)  2,562   1,618,172   (1,273,560)  383,621   (321,067)  (1,785,509)  (4,886,400) الفترةح )خسارة( رب

                    

 226,322,102   226,543,293   5,973,137   5,211,681   97,329,814   97,644,039   8,109,200   5,600,092   114,909,951   118,087,481  الموجودات مجموع

 (136,357,105)  (142,306,831)  (729,185)  (331,791)  (35,798,563)  (36,444,607)  (3,920,691)  (3,924,292)  (95,908,666)  (101,606,141) المقلوبات مجموع

 89,964,997   84,236,462   5,243,952   4,879,890   61,531,251   61,199,432   4,188,509   1,675,800   19,001,285   16,481,340  صافي الموجودات

 
م  -    : تحليل الققاعات جغرافيا

 
 والجمهورية اللبنانية( وذلك كما يلي : –سلقنة عمان  –جمهورية مصر العربية  – مملكة البحرين –تمارس المجموعة نشاقها داخل وخاره دولة الكويت )المملكة العربية السعودية 

 

 خاره دولة الكويت  داخل دولة الكويت 

 خاره  المستمرةالعمليات غير  

 دولة الكويت

 

 اإلجمالي

 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

 13,004,011   9,498,739   -  114,736   447,584   708,986   12,556,427   8,675,017  اإليرادات 

 (12,792,221)  (15,977,204)  (4,494)  (112,174)  (241,687)  (2,441,956)  (12,546,040)  (13,423,074) المصروفات

 211,790   (6,478,465)  (4,494)  2,562   205,897   (1,732,970)  10,387   (4,748,057) الفترةربح )خسارة( 

                

 226,322,102   226,543,293   5,973,137   5,211,681   57,415,225   57,320,698   162,933,740   164,010,914  الموجودات مجموع

 (136,357,105)  (142,306,831)  (729,185)  (331,791)  (9,101,015)  (5,184,373)  (126,526,905)  (136,790,667) المقلوباتمجموع 

 89,964,997   84,236,462   5,243,952   4,879,890   48,314,210   52,136,325   36,406,835   27,220,247  صافي الموجودات
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 وارتباقات رأسمالية إلتزامات محتملة -17
 كما يلي : هي يوجد على المجموعة إلتزامات محتملة 

 سبتمبر  30
2019 

 ديسمبر 31 
2019 
 )مدققة(

 
 سبتمبر  30

2020 

  

 مقابل اعتمادات مستندية  39,960   64,566  100,668
 مقابل خقابات ضمان   4,902,952   5,038,967    4,679,970

4,780,638    5,103,533   4,942,912   

 
ما المكثف المرفق ولم تسرررررتحق هي كالمجمع في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي كما الرأسرررررمالية التي تم التعاقد عليها  االرتباقاتإن 
 يلي: 

 
 قياس القيمة العادلة -18

 . بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمالية الموجودات لتقوم المجموعة بقياس ا
 

سداد اإللتزام من خالل  ستالمه من بيع األصل أو الممكن دفعه ل سوقتمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن إ  عملية تجارية بحتة بين أقراف ال
 . يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحد  القرق التالية : كما في تاريخ القياس

 
 . من خالل السوق الرئيسي لبصل أو اإللتزام  -
 . من خالل أكثر األسواق ربحية لبصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي  -

 
التي يتم قياسرررررررها أو اإلفصررررررراح عنها بالقيمة العادلة في  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشرررررررامل اآلخرالموجودات المالية يتم تصرررررررنيف 

اس متسررلسررل إسررتنادا إلى أقل مسررتو  مدخالت جوهري نسرربة إلى قياس من خالل مسررتو  قيالمكثفة المجمعة المرحلية المالية  المعلومات
 : القيمة العادلة ككل كما يلي

 . المستو  األول : ويشمل أسعار السوق النشق المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمقلوبات المتماثلة
 نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشكل مباشر المستو  الثاني : ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستو  مدخالت جوهري

 . أو غير مباشر
 . المستو  الثالث : ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستو  مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح

 
م لمسرررررتو  ل الشرررررامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخالموجودات المالية بنود يبين الجدول التالي تحليل  المسرررررجلة بالقيمة العادلة قبقا

 : القياس المتسلسل للقيمة العادلة
 

          
 : 2020سبتمبر  30  األول المستوى  الثاني المستوى  الثالث المستوى  المجموع

4,842,448  2,957,163  1,885,285 
 

-  
 بالقيمة العادلة موجودات مالية 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 
 : (ة)مدقق 2019ديسمبر  31  األول المستو   الثاني المستو   الثالث المستو   المجموع

5,315,479  2,957,163  2,358,316 
 

- 
 بالقيمة العادلة موجودات مالية  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 
 : 2019سبتمبر  30  األول المستو   الثاني المستو   الثالث المستو   المجموع

5,647,482  3,335,192  2,312,290  - 
 بالقيمة العادلة موجودات مالية  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 
ن تم اإلفصرراح عوقد  ، ، لم يكن هناك تحويالت بين المسررتويات المختلفة لقياس القيمة العادلة 2020سرربتمبر  30خالل الفترة المنتهية في 

 (.7القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية في إيضاح رقم )
  

 سبتمبر  30
2019 

 ديسمبر 31 
2019 
 )مدققة(

 
 سبتمبر  30

2020 

  

 التقويرمقابل عقارات قيد   158,597   360,492  682,198



 ش.م.ك. )عامة( - شركة األرجان العالمية العقارية
 وشركاتها التابعة

 )غير مدققة(المكثفة يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة إ
 2020 سبتمبر 30

 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
 

17 

 (19 - )كوفيدالمستجد كورونا فيروس تإثير جائحة  -19
العديد من التدابير التي إتخذتها مختلف الحكومات إلحتواء الفيروس  2020خالل عام  )19 -)كوفيد المستجد شهد تفشي فيروس كورونا 

، وتتلخص 2020سبتمبر  30والتي كان لها تإثير سلبي على النشاق اإلقتصادي ونتائج أعمال المجموعة خالل الفترة المالية المنتهية في 

 تلك اآلثار فيما يلي:

سجيل  - سعةدينار كويتي لفترة  776,823خسائر إئتمان متوقعة بمبلغ مخصص صافي ت شهرالمنتهية في  الت  ، 2020سبتمبر  30أ

دينارا كويتيا مقابل المسررتحق من  144,757 دينارا كويتيا مقابل المدينون واألرصرردة المدينة األخر  ، ومبلغ 632,066مبلغ  منها

 .أقراف ذات صلة

 دينارا كويتيا. 297,237تحقيقها بمبلغ  المتوقعخسائر إقفاء عقارات محتف  بها لغرذ المتاجرة لصافي قيمتها البيعية  -

المادية ألعمالها الشرررركات الزميلة  تقييمدينار كويتي نتجت عن  1,312,542نتائج أعمال شرررركات زميلة بمبلغ حصرررة من  ئرخسرررا -

 ستثمارية.عقاراتها اإلو

 .دينار كويتي  360,265خسائر غير محققة من التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بمبلغ  -

بمبلغ  2020سررررررربتمبر  30ة أشرررررررهر المنتهية في تسرررررررعإيرادات التشرررررررغيل من نشررررررراق المقاوالت والتإجير والمنتجعات لل إنخفاذ -

 تقريبا. كويتي دينار 4,320,000

بمبلغ  2020سررررررربتمبر  30ة أشرررررررهر المنتهية في تسرررررررعنشررررررراق المقاوالت والتإجير والمنتجعات للتكاليف التشرررررررغيل من  إنخفاذ -

 تقريبا. دينار كويتي 1,420,000

 

حتى تاريخ إعداد البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة والتإثير السررررررلبي المسررررررتمر  (19 - كوفيدجائحة كورونا )زمة أإلمتداد  ون رام 
حالة عدم التيقن المستمرة بشإن الوضع اإلقتصادي، ال يمكن توقع التإثير الفعلي على أنشقة المجموعة وعلى النشاق اإلقتصادي المرفقة 
، وعليه سررررررروف تقوم المجموعة بتقييم أية تإثيرات مسرررررررتقبلية على نتائج  وما بعدها في تلك المرحلة 2020الفترة المتبقية من عام خالل 

 .ماليأعمالها ومركزها ال
 

 رقام المقارنةأ -20
ير على الحالية. إن عملية إعادة التبوي  لم يكن لها تإث الفترةالسررابقة لتتماشرري مع أرقام / للفترة تم إعادة تبوي  بعذ أرقام المقارنة للسررنة 

 السابقة. / للفترة ربح المجموعة أو حقوق الملكية المجمعة للسنة 


